Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1. Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Jesseniova lekárska fakulta
Sídlo fakulty: Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2015-18766-15A0,
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie v SJ:
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia je základným odborom medicínskeho, farmaceutického a
veterinárskeho štúdia a vedou o procesoch prebiehajúcich v živých organizmoch. Je to moderný a neustále sa
rozvíjajúci interdisciplinárny odbor, ktorý objasňuje mechanizmy biologických procesov a ich regulácie na
molekulovej úrovni, a tým vytvára základ pre možnosti ich ovplyvnenia, najmä farmakologického. Súčasne
vytvára predpoklady pre monitorovanie fyziologického aj patologického stavu organizmu. Osobitnou oblasťou v
rámci lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémie sú interakcie liečív so špecifickými enzýmovými systémami
zapojenými do účinku a biotransformácie liečiv, na úrovni bunky a subcelulárnych štruktúr. Poznatky z biochémie
a ich aplikácie v oblasti predklinickej a klinickej medicíny a tiež farmácie sú v súčasnom období veľmi rýchlo sa
rozvíjajúcou časťou prírodných vied. Vývoj tohto odboru je veľmi úzko spojený s odvetviami, ktoré sa nachádzajú
v primárnej sfére záujmu vedecko-technického rozvoja modernej spoločnosti ako sú zdravotníctvo,
farmaceutický priemysel, vývoj nových liečiv, výživa a biotechnológie.
obsahované vymedzenie v AJ:
Medical, clinical and pharmaceutical biochemistry is a core field of medical, pharmaceutical and veterinary
studies and they know about the processes taking place in living organisms. It is a modern and constantly evolving
interdisciplinary field, which clarifies the mechanisms of biological processes and their regulation at the
molecular level, and thus forms the basis for the possibilities of influencing them, especially pharmacological. At
the same time, it creates preconditions for monitoring the physiological and pathological state of the organism.
A special area in medical, clinical and pharmaceutical biochemistry is the interaction of drugs with specific
enzyme systems involved in the action and biotransformation of drugs, at the level of cells and subcellular
structures. Knowledge of biochemistry and their applications in the field of preclinical and clinical medicine as
well as pharmacy are currently a very rapidly developing part of the natural sciences. The development of this
field is very closely connected with the sectors that are in the primary sphere of interest of scientific and technical
development of modern society, such as healthcare, pharmaceutical industry, development of new drugs,
nutrition and biotechnology.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.);
priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvo
V rámci študijného odboru všeobecné lekárstvo má JLF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
anatómia, histológia a embryológia
patologická anatómia a súdne lekárstvo
normálna a patologická fyziológia
lekárska biofyzika
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
klinická farmakológia
vnútorné choroby
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurológia

1

anesteziológia a resuscitácia
urológia
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., funkčné miesto profesor
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., funkčné miesto profesor
prof. RNDr. Peter Račay, PhD., funkčné miesto profesor
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
prof. RNDr. Peter Račay, PhD.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf
účinné od 1.9.2022
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Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“účinné od 1.5.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2022_11_Kriteria_JLF_UK_prof.__doc..pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konania/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“platné od 1.4.2014 do 30.4.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf
účinné od 1.9.2022
Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“účinné od 1.5.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2022_11_Kriteria_JLF_UK_prof.__doc..pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konania/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“platné od 1.4.2014 do 30.4.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
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Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/predpisy-avyhlasky/habilitacne-konania-a-konania-na-vymenuvanie-profesorov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/tlaciva/
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Habilitačné konania:
doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2016/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická
biochémia s účinnosťou od 1.11.2016.
doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2017/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická
biochémia s účinnosťou od 1.8.2017.
doc. RNDr. Martin Kolísek, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2019/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická
biochémia s účinnosťou od 31.1.2019.
doc. RNDr. Monika Ďurfínová, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2020/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická
biochémia s účinnosťou od 1.11.2020.
doc. Ing. Mária Chomová, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2021/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická
biochémia s účinnosťou od 1.3.2021.
7. Linky na prebiehajúce konania:
Inauguračné konania:
doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/
Návrh na vymenovanie za profesorku schválený VR JLF UK dňa 8.12.2021 a VR UK dňa 6.6.2022.
doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/
Návrh na vymenovanie za profesorku schválený VR JLF UK dňa 8.12.2021 a VR UK dňa 6.6.2022.
Habilitačné konania:
MUDr. Daniel Čierny, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/
VR JLF UK schválila návrh na udelenie titulu docent na zasadnutí dňa 9.6.2022.
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